Winter Sky’s
Benodigdheden:
Te Gekke Krijtjes
Kaartkarton: wit 14,8 x 21 cm ( dubbelvouwen), zwart 14,3 x 10 cm
Correspondentiekaartje wit (Hema) 13,8 x 9,5 cm + 1 extra
Inkt: Memento ME-000-900 Tuxedo Black
Stempels: Hobby Art CS007D Winter Scene. Te Gekke stempels “Te Gekke
Feestdagen”
Reukloze Terpentine
Tissues
Zwarte fineliner
Glitterlijm
Dubbelzijdig tape
Stapeltje a4 printpapier om op te werken
Tip 1
Wanneer je alleen bepaalde delen van je stempel wilt afdrukken, plak de delen die je
niet afgedrukt wil hebben af met verwijderbaar tape. Beïnkt de stempel en haal
daarna het tape we. Druk nu de stempel af.
Tip 2
Werk altijd van licht naar donker, het voordeel hiervan is dat je met dezelfde tissue
kan blijven werken en maar 1 keer terpentine nodig hebt.
Tip 3
De stempels van Hobby Art hebben een transparante Sheet in de verpakking zitten
waar alle afbeeldingen van de stempels op staan. Dit Sheet kan je over jou project
schuiven en zo het bekijken waar de stempelafbeelding het beste past.
Tip 4
Glitterlijm is een goede hulp om bijvoorbeeld lijmvlekken of andere “ongelukjes” te
verbergen.
Algemene werkwijze:

Neem het extra correspondentiekaartje en knip met een schaar een malletje, maak
een golvende beweging om het sneeuwmalletje te maken.
Neem wat reukloze terpentine op met een tissue en wrijf het te veel goed af op de
stapel a4 papier. (werk niet te nat!)

Plaats het krijtje plat voor op tafel. Wrijf met de tissue over de platte kant van het
krijtje en neem flink wat kleur op. Op deze manier wordt het krijtje als een “verftablet”
gebruikt.
Veel kleur op de tissue betekent veel kleur op de kaart. Begin met licht blauw.
Neem het op maat gesneden correspondentie kaartje. Plaats de mal op het kaartje
en plak het vast. Wanneer er een tekst in de lucht moet komen houdt er dan rekening
mee dat de mal niet te hoog geplaatst wordt. Wrijf met de tissue van het malletje af,
recht naar boven. Herhaal dit met midden blauw, donker blauw en paars
Zie tip 2
Voor een mooi resultaat duw niet te hard met de paarse kleur. Ga meerdere keren
zachtjes over dezelfde plek om meer kleur aan te brengen.
Wanneer de lucht naar tevredenheid is, haal de mal weg.

Voor de sneeuwbanken verplaats het malletje om en om naar beneden en wrijf met
kort stootjes licht blauw vanaf het malletje op de kaart. Blijf dicht bij de rand van je
malletje. Voor “grilliger” sneeuw scheur een randje van het malletje af en gebruik de
gescheurde kant om de sneeuwbanken te creëren.
Stempel bomen en herten in de achtergrondje. Teken vogels in de lucht door een V
die wijd open is te tekenen. Stempel een tekst in de lucht. Breng langs de
sneeuwrandjes glitterlijm aan. Veeg met een vinger wat glitterlijm over het
noorderlicht van beneden naar boven. Plak de bewerkte kaart op het zwarte karton.
Plak dit geheel op de dubbelgevouwen witte kaart.
Kaart gemaakt door Sannie Burmester
www.sannie-lovestostamp.blogspot.com
Voor de Te Gekke Krijtjes en Hobby art Stempels, kijk op: www.tegek.nu of
www.tegekkekrijtjes.nl

